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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 07.11.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-10 Dato: 07.11.2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 07. november 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Rolv Roar Skogmo, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Helge 
Grenne (Midtre Gauldal), Karen Espelund, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, 
Jon Hoem, Børge Beisvåg (fra sak 44/12). Kari Kristensen (folkehelserådgiver, Malvik), deltok 
under sak 41/12. 

Forfall: Olaf Løberg, Ove Snuruås, Vigdis Bolås, Erlend Myking  

Referenter:  Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 Saksfremlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på nettsiden for møtet. 

 Stein A. Ytterdahl ledet møtet. Ingen merknader til møteinnkallingen. 

RF 40/12 Referat fra møte 22.08.2012 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

RF 41/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/er-

faringer?  

Orientering: -  Folkehelserådgiver Kari Kristensen, Malvik, innledet, se presentasjon. Innbyggerundersøkel-
sen ”Lev vel” måler grunnlaget for trivsel og livskvalitet, hva gjør det bra å bo i Malvik? Det 
er gitt skjønnsmidler, arbeidet utføres av Senter for folkehelsefremmende forskning sam-
men med STFK og Fylkesmannen. Arbeider gjennomføres tverrfaglig, med ”helse i plan”-
møter hver 4. uke. Innbyggerundersøkelse for innbyggere over 18 år er gjennomført, repe-
teres hvert 4. år. Har sammen andre kommuner søkt og fått kr 1,8 mill kr fra regionalt 
forskningsfond: ”Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap”. 

 -  Karen Espelund orienterte om arbeidet med folkehelsearbeid i regi av fylkeskommunen, se 
presentasjon. Fokus på hva som skaper helse –på andre samfunnssektorer enn helse. Hvem 
er ansvarlige aktører? Livet leves i kommunene, det har konsekvenser: Samspill mellom uli-
ke sektorer, relasjon kommune - frivillighet, lavterskeltilbud for ungdom, utsatte grupper. 
Det er store utfordringer blant barn/unge: Innenfor/utenfor, frafall i skolen, egenaktivitet, 
ensomhet mm. Variasjoner i uførhet mellom kommunene. Regioninndelingen er overlap-
pende, statlige etater må også samordne seg. Behov for en erfaringsarena for kommunene.              

Fra møtet: - Roy Jevard anbefalte nettverket ”Sunne kommuner”. Kristian Rolstad: Kommunene har til 
sammen mye kunnskap, folkehelse har betydning i IKAP. Ønskelig å utveksle kunnskap og 
erfaring. Jon Hoem: AU har bedt rådmannsforum vurdere om Trondheimsregionen skal ha 
en rolle, kan være en erfaringsarena. Kari Kristensen: Også viktig å inkludere NAV i kommu-
nes arbeid. Roy Jevard: Kommunene er med i flere regionråd og samhandlingsområder, bør 
ta en runde i disse og samle synspunkter. Katrine Lereggen: Nyttig å høre hva andre kom-
muner gjør, men mange aktører, også KS, som allerede trekker inn NAV. Erfaringsutvikling 
er bra. Karen Espelund: Vi må sortere roller, fylkeskommunen og fylkesmannen må også 
samordne seg. Stein Ytterdahl: Kommunene arbeider med dette, andre er pådrivere.  

Vedtak: Trondheimsregionen kan være en arena for erfaringsutveksling i arbeidet med folkehelse, i 
forståelse med øvrige regionråd. Arbeidet må ha tilknytning til videre arbeid med nærings-
plan, arealplan og omdømme. 

http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/raadmannsforum-moter-2012/291-mote-radmannsforum-7-november-2012
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_Lev_vel.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_STFK_Folkehelse.pdf
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RF 42/12 Møteplan for rådmannsforum 2013 

Vedtak: Møtedager for rådmannsforum i 2013: 30. januar 2013, 13. mars 2013, 22. mai 2013, 21. au-
gust 2013 og 6. november 2013. Alle møtedager er på onsdag kl 1300-1600. 

 

RF 43/12 Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale angående etablering av Utviklingsselskap 

for Nye Sveberg. 

Orientering: -  Kristian Rolstad redegjorde for Malvik kommunes utgangspunkt: Å få utvikling av dette 
næringsarealet. Saksframlegg med vedlegg er et godt grunnlag for drøfting. Dette er en 
oppfølging av IKAP. Saken behandles i kommunestyret 26.11.2012. Jon Hoem: Det foreslås 
en trinnvis avklaring, først å utarbeide intensjonsavtale, så å slutte seg til avtalen og dernest 
å videreføre som selskapsavtale. Andre areal kan få eget selskap, evt inngå i dette selska-
pet. Saken står på sakskartet for å ev avklare spørsmål og framdrift.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Et selskap bør ikke vinkles bare mot Sveberg, men også ta med andre områder, 
det hadde gjort Melhus mer positiv. Melhus har garantert for eget areal/område på 320 da 
med 120 mill.kr. Prosessen starter med feil utgangspunkt, og det er ikke sikkert at nye poli-
tikere uten videre står bak denne delen av IKAP-vedtaket. Modellen fra 2005-2006 er bedre 
og mer samlende, og kunne gitt bedre løsninger. Slik saken er lagt fram tvinger den fram et 
negativt svar, kommer ikke opp før nyttår. Stein Ytterdahl: Det kan være en start med ett 
selskap, kan utvikles til flere. Tar saken opp i formannskapet før jul. Helge Grenne: Midtre 
Gauldal behandler saken i november, med negativ innstilling. Kathrine Lereggen: Tilsvaren-
de ang Skaun. Kristian Rolstad: Saken handler om en intensjonsavtale i første omgang, saks-
fremlegget viser at ulike mulige modeller kan bakes inn. Leif Roar Skogmo: Det var ikke en-
kelt å finne en god modell i 2005-06, denne saken er en prøve på om vi kan finne en modell 
i regionen. Sveberg er et konkret areal det kan være fornuftig å gå i gang med. Kristian 
Rolstad: Håper at rådmennene i sine saksframlegg forklarer prosessen og mulighetene. Det 
er generelt behov for bedre forankring av Trondheimsregionen, det er mange nye politike-
re. Jon Hoem: Det er en suksessfaktor om vi lykkes med realisering av Sveberg. Men ikke 
noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir med. Dette er et utviklingsarbeid 
for å få opp mulighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger. Stein Yt-
terdahl: Dette er en nødvendig sunn debatt, ingen av kommunene avviser regionalt samar-
beid om næringsarealer som prinsipp.    

Vedtak:  Kommunene følger opp saken i henhold til oversendelsen. 

 

RF 44/12 Framdrift i IKAP-arbeidet, andre arealspørsmål 

Orientering: -  EstherBalvers orienterte om arbeidet med rullering av IKAP, se presentasjon. Har hatt mø-
ter med alle kommunene unntatt Leksvik og Rissa, som snart skal besøkes. Styrke at IKAP er 
en plan utarbeidet av fellesskapet. Mål og strategier er like aktuelle, men oppdatering av 
prognoser, bolig- og regionale næringsarealer, retningslinjer mm. Tidsperspektiv 2040, men 
dimensjonering for en 12 årsperiode. Sentrale tema: Logistikknutepunkt og andre areal for 
arealkrevende virksomheter. Boligbygging: Her foregår kontinuerlig oppdatering. Boligbe-
hov som følge av innvandring. Hvordan finne en strategi for å få nok boligbygging sett i for-
hold til befolkningsveksten? Er i gang med å lage en database med alle næringsarealer. 
Framdrift: Planprogram legges fram for Trondheimsregionen 26.04.2013. Utarbeide IKAP: 
vår 2013, høring våren 2014. Bred medvirkning.  

Fra møtet: -  Stein Ytterdahl: Hvorfor 2040 som tidsperspektiv? Det er ulike planer og tidsperspektiver. 
Kan diskusjonen om næringsarealselskap tas inn også i IKAP? Kristian Rolstad: Malvik øns-
ker å komme i gang snart med Sveberg, men kan vurdere om prosessen tilsier at dette gjø-
res i IKAP. Roy Jevard: Hva menes med ”regionale næringsarealer”? Heller ”regionens” 
næringsarealer, dvs alle næringsarealer i regionen. Jon Hoem: Gjeldende plan opererer med 
ulike typer næringsareal. Det blir viktig å gjøre nærmere avklaringer om det er riktig å opp-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_44-12_IKAP-videreforing.pdf
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rettholde dette. Lars Roar Skogmo: Vi har allerede en database for alle næringsarealer 
gjennom IKAP. Fylkesmannens krav initierte  IKAP, oppfordret til å avklare et større næ-
ringareal felles for regionen, dette er prioritert i planen. Kristian Rolstad: Folkehelse må inn. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

RF 45/12 Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013: 

Orientering: - Daglig leder orienterte om søknadene og prioritering. Søknadene er forankret i vedtatt ut-
viklingsplan/vedtak i AU. Søknad 3 er knyttet til oppfølging av kommunikasjonsplattformen. 
Hvordan kan vi skape engasjement i medlemskommunene slik at de aktivt spiller inn tema 
til Trondheimsregionen?  IKAP kan være et case i et prosjekt om Trondheimsregionen som 
politisk verksted.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Daglig leder bør ta kontakt med ordfører/kommunene for å orientere på nytt 
om Trondheimsregionen. Det dukker regelmessig opp politiske utsagn som utfordrer 
Trondheimsregion-samarbeid. Hans Kringstad: Viktig med åpenhet om konflikter. Ønske om 
større eierskap i kommunene tilsier en mer dristig tilnærming til slike saker. Det er for lite 
debatt om motsetninger i regionrådsmøtene, det må være lov å være uenig. Roy Jevard: 
Viktig at politikerne ser nytteverdien av Trondheimsregionen, enig med Kringstad. Karen 
Espelund: Tilsvarende diskusjon om forankring og eierskap foregår i alle regionrådene.    

Vedtak: Rådmannsforum i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmid-
ler til Trondheimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene 
og har god overføringsverdi for andre kommuner. Kommunene vil bidra med deltakelse som 
angitt i søknadene/budsjett. 

 

RF 46/12 Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen 

Orientering: -  Daglig leder innledet: Hensikten saken er at kommunene vet om hverandre, Travselskapet 
henvender seg til grunneiere i flere kommuner. Helst burde regionen ha en lokaliserings-
analyse med kriterier som avklarer hensiktsmessig beliggenhet. 

Fra møtet: -  Roy Jevard: Travselskapet besøker mange grunneiere og mange kommuner for å ha alterna-
tiver for å dempe pris og redusere innsigelser. Melhus kan følge opp arealer tilknyttet da-
gens bane i Vollmarka dersom grunneierne er villig. I dag sitter mange hjemme og spiller, 
ferre er på travbanen. Kristian Rolstad: Malvik har et avslappet forhold til dette. Karen 
Espelund: Det bør unngås at kommunene spilles opp mot hverandre.    

Vedtak: Kommunene holder hverandre gjensidig orientert. 

 

RF 47/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Orientering: -  Børge Beisvåg orienterte. Vi skal ikke være et virkemiddelapparat, vi gjennomfører konkre-
te tiltak. Kontrakter over 500.000 kr medfører utfordringer angående innkjøp, ser på løs-
ninger med rammeavtaler etc. Vi tar opp spørsmål til STFK - kan næringsrådet gi tilskudd?  

- Møte i Næringsrådet neste uke. Handlingsplan for næringsplanen er den tyngste saken.  
- Bedre tilrettelegging for en økende mengde utenlandske innvandrere, også fagarbeidere, er 

nødvendig, bla. norskopplæring, skoletilbud. Systematisering av informasjon er nødvendig.  
- Rammeavtale med SINTEF inngås nå, varig ut 2013.  
- Bransjekartlegging i regionen starter nå, spesielt teknologibedrifter, olje/gass og havbruk.  
- Næringsrådet støtter matematikkprogrammet Vektor, som rekrutterer ingeniørstudenter 

som lærere i skolen.  
- Sett av Trøndelagsdagen 21.01.13 på Rica Nidelven. Bedrifter fra alle kommunene inviteres.  
- Utvikling av kunnskapsnav: SINTEF skal gjøre et arbeid som del av rammeavtalen.  
- NTNU ønsker bedre tilkobling til regionens næringsliv. Det blir holdt et møte mellom NTNU-

institutt og bedrifter i Rissa og Leksvik i nær framtid.       
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Fra møtet: -  Roy Jevard: Nødvendig med opplegg for norskopplæring til arbeidsinnvandrere og evt fami-
lie, fra kommunene/fylkeskommunen. Kompetansesentrene på VGS er en ressurs. Stein Yt-
terdahl: NiT endrer navn og utvider virksomheten til flere kommuner, hvordan skjer det i 
praksis? Børge Beisvåg: Det er egne underavdelinger for noen kommuner. Næringsalliansen 
holdes aktiv, favner hele regionen, blir referansegruppe for IKAP-arbeidet. Roy Jevard: An-
befaler at flere utvider arbeidet gjennom NiT på samme måte som Melhus (1/2 stilling).     

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 48/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 

Orientering: -  Daglig leder orienterte: Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker ut over de som 
er lagt fram i dette møtet:  

- Kampflybasen: Ørland kommune og STFK er invitert til å innlede. Trondheimsregionen har 
tatt opp momenter for samarbeid i eget notat til Fosen regionråd. 

- Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet: Muligheter og utfordringer 
- NTP-oppfølging: Vi prøver å få samferdselsministeren i dette møtet. 
- SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal.  
- Næringsplanen: Presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST.   

Fra møtet:  -  Roy Jevard: JBV utreder nå krysningsspor i Melhus. Jon Hoem undersøker dette nærmere. 
Roy Jevard: Temaet om kommunenes eierskap til regionen – kan tas ut fra søknad om 
skjønnsmidler. 

    

RF 49/12 Orienteringer/spørsmål 

- Samling i ”Byer i Midt-Norge” i Namsos 8.-9. november. Tema helseteknologi og samhand-
ling byer-omland. Daglig leder deltar. 

- Samfunnssikkerhet/beredskap, samling fastsatt til 13. desember. Kommunene har fått invi-
tasjon, men Hoem sjekker om det er utsendt til alle. 

- Samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunen og bondelaget om 
konferanse om areabruk/jordvern i regionen. 14.2.13, Rica Nidelven. Statsråd Marit Arnstad 
kommer. Daglig leder sender forvarsel til rådmennene. 

- Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næ-
ringsrådet skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR 16/10. 

- Trondheimsregionen har sendt brev til dept sammen med flere ordførere med støtte til 
kravet om permanent pilegrimssenter i Trondheim. Senteret er nå på plass.    

 

RF 50/12 Eventuelt:  

 Ingen saker.  
 

 

Stein A. Ytterdahl Jon Hoem 
(sign) nestleder rådmannsforum daglig leder  


